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 ל זה"בוהכ

 כנס הצדעה למשמרות הזה"ב בפרדס חנה כרכור

פרס הצטיינות מחוזי לשנת תשע"ז הוענק לבית 
 הספר "מרחבים"

הלאומית המטה לבטיחות בדרכים בפרדס חנה כרכור, הרשות ערכו , 4.6.17, ביום ראשון האחרון 
 כנס הצדעה למשמרות הזה"ב. במשרד החינוך לבטיחות בדרכים, ואגף זה"ב

בשם  נשא דבריםן ראש המועצה ש, מ"מ וסגהכנס נערך במעמד ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד
מנהלת אגף החינוך, אילנה זגול, מנהלת אזור ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ,  המועצה

, שוטרות הזה"ב של משטרת מחוזית במשרד החינוך, עדנה בוזגלורונית גלזר דביר ומפקחת זה"ב 
 .התנועה ומדריכות זה"ב של משרד החינוך.

בכנס שנערך  במסגרת הכנס הוענק פרס הצטיינות מחוזי לשנת תשע"ז לבית הספר "מרחבים".
קיבלו את  במתנ"ס פרדס חנה כרכור ע"ש כנה מאיר השתתפו כיתות ו' מכלל בתי הספר בישוב.

 רס בשם בית הספר רכזת הזה"ב , פולי ארזי, ומנהלת בית הספר, דבורה שמיר.הפ

לאחר שלב הברכות הוענק פרס ההצטיינות המחוזי לנציגת בית הספר "מרחבים" וניתנו תעודות 
 . ישובבתי הספר במשמרות הזה"ב בכלל תלמידי הערכה ל

"לאן" של תאטרון הכרכרה אשר בתום הענקת הפרס והתעודות הועלתה בפני התלמידים ההצגה 
 כלל שיח עם השחקנים.

ברכות לבית ספר "מרחבים" לתלמידים האחראיים, לצוותי  :"ראש המועצה, חיים געש, מסר
משמעותה הצלת  ההוראה וכמובן למנהלת בית הספר על ההישג. שמירה על בטיחות בדרכים

עקות הולכה, מפרדה, פסי האטה מ-אנו פועלים לשיפור אמצעי הבטיחות בתשתיות הישוב  חיים. 
לצד  , מעברי חצייה מוגבהים וזאת בהתאם להמלצות אנשי המקצוע  בוועדת תמרור ותנועה.

שבוע הוא החינוך לבטיחות בדרכים המתבצע מד במרכז הכנס האשר ע מרכיב חשוב ומרכזיזאת, 
 למען מטרה חשובה זו. "המקצועי איתם שיתוף הפעולה וב בסיוע גורמים רבים

, יהודה וקנין ציין כי באגף ההנדסה תשתיות ומחלקת , במועצה מטה לבטיחות בדרכיםהמנהל 
 3שנים אחרונות זכו  8במהלך אני גאה ביוזמה לקיים ולארח את הכנס כאן בפרדס חנה כרכור. ":

מנהלות בתי לא מבוטל של מטה הבטיחות בדרכים, בתי ספר בישוב בפרס המחוזי הישג גדול ו
 "ת הזה"ב של בתי הספר היסודיים.הספר ורכזו

ששיתוף הפעולה בין כל הגורמים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אין ספק לדברי וקנין: "
משטרת ישראל שוטרות הזה"ב, רכזות הזה"ב בבתי הספר ומטה הבטיחות בדרכים במועצה נותן 

ווה שנקיים טקס זה אני תק את אותותיו בכל תחומי הזה"ב בישוב. תודה לכל העוסקים במלאכה.
 ".כמסורת שנתית
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